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Кількість кредитів/год – 4/120

Для денної форми: лекції - 10 год;
практичні (сем.) - 20 год.

Для заочної форми: лекції - 4 год.

Самостійна робота: 90 год (для 
денної форми), 116 год (для 
заочної форми)

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Мета навчальної дисципліни:

надання студенту додаткових фахових 

переваг через формування системи базових 

знань з теорії і практики фінансових 

відносин у сфері фінансового забезпечення, 

фінансового планування, організації 

фінансової діяльності підприємств.

Основні завдання навчальної дисципліни: 

вивчення сутності і функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх 

формування, організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; 

оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації 

підприємств.



Очікувані результати навчання 

після завершення курсу

демонструвати достатній 
рівень знань у сфері 
фінансів підприємств

розуміти основні категорії 
та принципи організації 
фінансів підприємств

здійснювати пошук, 
обробку та аналіз 

інформації із різних 
джерел, вміти її 
інтерпретувати

володіти методиками 
розрахунків фінансових 

показників

використовувати необхідні 
методи для планування й 
прогнозування фінансових 

процесів на рівні 
підприємств

Студенти зможуть



Програма курсу:

МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. Сутність і основи організації фінансів підприємств.

ТЕМА 2. Організація грошових розрахунків підприємств. 

ТЕМА 3. Грошові надходження підприємств.

ТЕМА 4. Формування і розподіл прибутку підприємств.

ТЕМА 5. Оподаткування підприємств.

ТЕМА 6. Обігові кошти підприємства.

МОДУЛЬ 2

ТЕМА 7. Кредитування господарської діяльності підприємств.

ТЕМА 8.  Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 
підприємств.

ТЕМА 9. Оцінка фінансового стану підприємства.

ТЕМА 10. Фінансове планування.

ТЕМА 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств.



Базова література:





Також…
◼ Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

◼ ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 13, ст.69

◼ ЗУ «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII в редакції 
від 11.08.2013 р. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Підручники і посібники:

◼ Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств [текст] навч. посіб. / 
М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. – К. : Центр учбової літератури, 2018. –
292 с. 

◼ Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навч.посіб. – К: Центр учбової 
літератури, 2010. – 352 с.

◼ Зятьковський І.В. Фінанси підприємств: навч. посіб. – К., 2003 

◼ Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. – 2-
ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання,  2005. – 485 с. (Вища освіта ХХІ 
століття). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12


В основі вивчення курсу -




